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Centralparkens odlarförening, CPOF 

Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 

Organisationsnummer 802488-0745 

 

Styrelse 
Ki Vesterberg (ordf) 

Irmeli Ahlfors (v. ordf) 

Anne Omnell (sekr) 

Bo Hallmén (kassör) 

Lennart Bogren 

Birgitta Vange (suppleant) 

Pia de la Maza (suppleant)  

 

Revisor 
Eva Tillqvist 

 

Valberedning 
Lena Kristenson Anders Norén 

 

Hemsideansvarig 

Vakant 



Om verksamheten  

Årsmötet 

Föreningens årsmöte hölls den 18 mars 2017. 

Styrelsen föreslog att medlemmarnas depositioner (200 kr/lott) efterskänkes och ombokas 

som startavgift. Årsmötet biföll förslaget. 

   Från och med 2017 betalar nytillträdande en tilldelningsavgift på 400 kr. 

   Årsmötet beslutade om inköp av en kompostkvarn för att vi bättre ska kunna ta hand om 

komposterbart material 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 7 bokförda styrelsemöten. Diskussionerna har i första hand handlat om hur 

vi ska följa upp hur lotterna sköts och hur vi ska hitta bra kontaktvägar mellan medlemmar 

och styrelse. Detta har föranlett 2 åtgärder: 

1. Styrelsen tar fram en handbok som underlättar för medlemmarna vad avser skötseln. 

2. För att fördela jobbet inom styrelsen tas en arbetsbeskrivning fram. 

Arbetsdagar och Höstfest 

Den 14 maj var utannonserad som vårens arbetsdag med tillhörande korvgrillning och fika. 

Som vanligt deltog ca 20 lottinnehavare 

 Den 30 september hade vi höststädning och tillhörande stor grillfest med – som vanligt – 

lammstek, sotare och grillkorv på menyn. Kaffe med mycket hembakt avslutade en mycket 

trevlig dag. 

Stugan 

Vår röda stuga fungerar som navet i föreningen. För att redskapsrummet ska hållas så rent 

som möjligt har vi monterat en sköljslang på husets gavel. 

Kölistan 

Föreningens kölista omfattar för närvarande 19 personer. 

Föreningsavgifter avseende 2017 
Årsavgift per lott 400 kr 

Tilldelningsavgift per nytillträdd lott 400 kr 

Nyckeldeposition per lott 220 kr 

Nycklarna sköts fr o m 2018 separat utanför  

bokföringen. Vid utträde återbetalas depositionen  

när nytillträdd övertagit nycklarna. 

 

Resultat 
Årets resultat -4461 kr 

 



 

Resultaträkning  
Rörelsens intäkter  
Årsavgifter 19600 

Startavgift och depositioner 1000 

SUMMA 20600 

  

Rörelsens kostnader  
Material (bl a kompostkvarn) -10388 

Lokalhyror -9756 

Fest och förplägnad -2367 

Nettokostnad nycklar* -1300 

 SUMMA -23811 

  
Res före finansiella poster -3211 

  

Rörelsens finansiella poster 

Avgift HB -1250 

Ränteintäkter  
Räntekostnader  
SUMMA -1250 

  

Res efter finansiella poster -4461 

  
ÅRETS RESULTAT -4461 

 

 

* Nycklar enligt kassabok 1220 

kr. Dessutom överförs nycklar 

till egen kassa, 80 kr  

  



 

  

Balansräkning  

  

Tillgångar  

Materiella tillgångar  
Inga. Kompostkvarnen bokförs 

som materialkostnad (alltså utan 

avskrivning.) 0 

Summa 0 

  

Omsättningstillgångar  

Kundfordringar  
Obetald årsavgift 400 

Summa 400 

  
Kassa bank 4475 

  
Summa tillgångar 4875 

  

Eget kapital och skulder  

Eget kapital   

Balanserat resultat -9336 

Årets resultat 4461 

Summa eget kapital -4875 

    
Skulder  

Leverantörsskulder 0 

Summa skulder 0 

  

Summa eget kapital och skulder -4875 

  

 
 

    



Centralparkens odlarförening 

Budget 2018 

Intäkter 

Årsavgift (50 lotter à 400 kr) 20 000 kr 

4 startavgifter 1 600 kr  

Summa 21 600 kr 

 

Kostnader 
Hyra ”Röda stugan” 10 800 kr 

Vatten (3 m3/lott à 20 kr/m3) 1 500 kr 

El 3 000 kr 

Lilla handboken 3 000 kr  

Diverse 3 000 kr 

Summa 21 300 kr 

 

Resultat 2018             300 kr 

 

Kassa vid årets slut 

4 475 kr (ing balans) +300 kr  =  4 775 kr 

 

 

Skuld depositioner 

Lottdeposition   0 kr  

 

Täby den 12 februari 2018 

Bo Hallmén 

 

 

 


